
 
 
 
 ةودن جم انرب

 « منهج والوظيفةـمفهوم والـشكالية الإ :علوم القرآن الكريم » 
 

 4489 أبريل 41 / 8114 شعبان 81 الأربعاء : الأول اليوم
 اجللسة االفتتاحية

 الذكر الحكيمتلاوة آيات بينات من  -0099
 وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميةكلمة السيد  -9189
 رئيس جامعة القرويينكلمة السيد  -91.4
 الأمين العام للمجلس العلمي الأعلىكلمة السيد  -9119

 مدير مؤسسة دار الحديث الحسنيةكلمة السيد  -84144
 كلمة اللجنة المنظمة -84189
 استراحة -841.4

  أنواع علوم القرآن وإشكالية التصنيف : احملور األول

 الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ،فد يسمحم.د :الجلسة رئيس |  اجللسة األوىل
 الزفزوفي بوشتى.د :مقرر الجلسة

 .(المغرب) جميل مبارك. د :المحاضرة المؤطرة -88144
  .(انياتموري) أحمد كوري بن يابة السالكي. د ،الجذور والتطور والبناء :التأليف في علوم القرآن :1العرض -88144
 .(المغرب)هشام مومني . د ،علوم القرآن من إشكال التصنيف إلى وضع المفهوم :2العرض -88014
 (.المغرب) سعيد بن أحمد بوعصاب. د ،دراسة في أسباب تعددها والحاجة إلى تجددها :علوم القرآن الكريم :3العرض -84044
 (.المغرب)عبد الل  ه بنرقية، . دعلوم القرآن،  تداولفي مسار  ةقراء :4العرض -84144
  .مناقشة -84094

 حدود العالقة وجتلياتها :علوم القرآن والعلوم املقاربة :الثانياحملور 

 المجلس العلمي لأكادير رئيس ،جميل مبارك. د :الجلسة رئيس |  ثانيةاجللسة ال
 طاطمي طارق.د :الجلسة مقرر

سهيل إسماعيل .، دالقرن الرابع الهجري كنافذة مضيئة على حلقة محورية في تأصيل علوم القرآن :1العرض -8.044
 (.أمريكا)لاهر 

كلثومة .، دةدلالة المصطلح من خلال النشأة :علوم القرآن بين علمي التفسير وأصول التفسير  :2لعرضا -8.014
 (.المغرب)دخوش 

 (.المغرب)فاطمة بوسلامة، . ، دةصلة علوم القرآن بأصول الفقه في :3العرض -81044
يم الوراثة والإضافة :جمالية المصحف الشريف :4العرض -81044  (.الأردن)حنش إدهام.، دلعلوم القرآن الكر
 .مناقشة -81014
 .أشغال اليوم الأول اختتام -89084



 2111 أبريل 22/  1441 شعبان 11 الخميس :ثانيال اليوم
 إشكالية املنهج يف علوم القرآن : لثاحملور الثا

 للعلمي لبني ملاارئيس المجلس  ،سعيد شبار. د :رئيس الجلسة |  وىلاجللسة األ
 الطيب المنوار.د :مقرر الجلسة

 .(المغرب) دفريدة زمر. د ،المفهوم والخصائص والخصوصيات :المنهج في علوم القرآن :1العرض -9144

 .(التايلاند) رشدي طاهر. ، دمنهج البحث والتأليف في علوم القرآن بين التليد والطريف :2العرض -9144

  (.المغرب) عادل فائز. ، دبحث في الجذور :التأسيس اللغوي لعلوم القرآن :3العرض -9114
 .مناقشة -84144

 الأردن، عميد كلية الفنون والعمارة الإسلامية ،إدهام حنش.د :رئيس الجلسة  |  ثانيةال اجللسة
 اوين هيبعبد الرحم.د :الجلسة مقرر 

عدنان أجانة .، دنحو تصور منهجي للتوظيف والاستثمار :الدرس اللغوي في علوم القرآن :4العرض -840.4
 (.المغرب)

فواز المنصر سالم علي الشاووش .، ددراسة نقدية مقارنة :بعلوم الحديث تأثر علوم القرآن :2العرض -84094
 (.موريتانيا)

، روقع والفوامفي الج :وم الحديث دراسةوم قراءات القرآن وعلي بين علداد الاصطلاحالاستم :6العرض -88084
 (.المغرب)محمد البخاري .د

 .استراحة -84044. مناقشة -880.4
 علوم القرآن وإشكالية الوظيفة :رابعاحملور ال

  بمراكش علوم القرآن والتفسير والقراءات بجامعة القاضي،أستاذ  ،توفيق عبقري.د رئيس الجلسة |  ثالثةال اجللسة
 دت بوحديعبد الرحيم أي.د :الجلسة مقرر

عبد . د.أ ،جاذنمو معهود العرب في عصر النزول :الإمكانات التأويلية للمهمل من علوم القرآن :1العرض -840.4
 (.ألمانيا)الرحمان حللي 

 .(الجزائر) وهابي نصر الدين.د، محاولة في بناء المنهج :استمداد التفسير من علوم القرآن :2العرض -84094
َماُسكِّه :عُلومُ القُرآن :3العرض -8.084 ِّطابِّ وت ِّناءِّ الخ ِّلْم ب ِّماٌت لع  .(المغرب) الرحمن بودراععبد .، دمُقد 
 .مناقشة -8.044

 رئيس مؤسسة نور للبحوث والدراسات العلمية،، ويد قجممح. د: رئيس الجلسة |  رابعةال اجللسة
 الرباط ،أستاذ علوم القرآن والتفسير بجامعة محمد الخامس

 ير مبركعم.د :مقرر الجلسة
يم :4العرض -8.094  (.المغرب)مصطفى الزكاف . ، دالمسار والمآل :وظيفة علوم القرآن الكر
رضوان .د، إشكالية المخرجات وصياغة الآليات وضرورة التجديد :نسق علوم القرآن :2العرض -81084

 (.المغرب)رشدي
 .مناقشة -81044

 اجللسة اخلتامية

  قراءات قرآنية -81094
 الختامي البيانقراءة  -89084
 قراءة التوصيات -890.4

 اختتام أشغال الندوة


